RAKİPSİZ BİR
TÜRÜN DOĞUŞU!
Mükemmel performanslı bir pikap nasıl yaratılır?
Dünyanın en sert ve en zorlu koşullarında, en iyi performansı sergileyecek
şekilde tasarlar ve geliştirirsiniz. İlhamınız için efsane modeliniz F150
Raptor’un DNA’sını kullanır ve kendine özgü, benzersiz yeni kabiliyetler
katarak yeniden tasarlarsınız. Sonuçta ne mi olur? Bir pikaptan daha fazlası,
rakipsiz bir tür doğar.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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SINIRLARI ZORLAMAK
İÇİN YARATILDI
Hala ayak basılmayan bir yer mi var? Kimse oraya gitmeye cesaret edemedi mi?
Demek ki rakipsiz Ranger Raptor’ı daha denemedi!
Ranger Raptor’un yapısı, diğer pikap araçların henüz cesaret bile edemediği,
dünyanın en sarp ve en engebeli arazilerinin üstesinden kolaylıkla gelebilecek,
tümüyle aşırı dayanıklı şekilde tasarlandı. 283 mm yerden yüksekliğiyle,
herhangi bir arazi engeli ile aranızda oldukça önemli bir mesafe aralığı sağlıyor.
32,50 yaklaşma açısı, 240 rampa açısı ile zorlu eğimlerin altını üstüne getirirken,
sınıfının lideri 850 mm’lik sudan geçme yüksekliğiyle de nehirleri
aşmayı, çok kolaymış gibi gösteriyor.

Ortamda arazi kabiliyetlerini göstermek için profesyonel sürücü tarafından kullanılmıştır.
Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.

Yüksek Performanslı Motor

Arazi için Yaratılmış!

Yeni nesil 2.0L Ford EcoBlue dizel motor ile sunulan
Ranger Raptor, 213 PS ve 500 Nm torku ile Rakipsiz.

Gelişmiş, yeni 10 ileri otomatik vitesli şanzımanla yüksek performanslı
ve fark yaratacak bir hızlanma sunar.
Şanzımanın değişen koşullara zahmetsizce adapte olmasını sağlayan
gerçek zamanlı adaptif vites değiştirme özelliği kullanılır. Böylelikle her
yolda, her şartta üstün sürüş performansı yaşatır!

Renkler

Sınıfında Rakipsiz Sudan

Kurşun Gri

Geçme Kapasitesi!

Okyanus Mavi

Ranger Raptor 850 mm
sudan geçme kapasitesi ile
sınıfında rakipsiz.
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Buz Beyazı

Akik Siyah

Spor Kırmızı
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SYNC® 3 Apple CarPlay & Android Auto 1

Direksyondan Vites Değiştirme (Pedal Shifter)

Performans Tipi 2,5’ Fox Racing Süspansiyon

Ranger Raptor’un sesle kontrol edilebilen SYNC® Direksiyonun her iki tarafına da konumlandırılmış Ranger Raptor‘ın süspansiyon sistemi en zorlu
3 sistemi, bağlantıda kalmanızı, eğlenmenizi

vites kolları sayesinde küçük parmak hareketleri

araziler için tasarlandı. Performans tipi 2,5” Fox

ve yolunuzu bulmanızı sağlıyor. Benzersiz bir

ile vites geçişleri kontrol edilebilir.

Racing tipi süspansiyon Ranger modeline kıyasla

açılış ekranına sahip 8” dokunmatik gösterge,

Özellikle zorlu arazi koşullarında başvurulacak

tekerleklere %30 daha fazla hareket imkanı

kaydırma ve yakınlaştırma-uzaklaştırma

bu özellikle kendinizle yarışır hale geleceksiniz!

tanıyor.

SEÇİLEBİLİR
SÜRÜŞ MODLARI

(Baja / Spor / Çim / Çakıl / Kar / Çamur / Kum / Kaya / Normal )
Ford mühendisleri, Ranger Raptor’ı en sıkı Ford performans standartlarını
karşılayacak şekilde tasarladı ve kalibre etti.
En ileri teknolojili Arazi Yönetim Sistemi, araziyi fethetmeniz için gösterge
panelinden ayarlama imkanı sunuyor.

işlevlerini destekliyor.

Baja:

Spor Mod:

Çim/Çakıl/Kar:

Her yıl Baja California Yarımadası’nda, dünyanın

Sportif sürüş için idealdir. Spor modu gaz

Zorlu arazi koşullarındaki sürüşler için idealdir.

en zor pistlerinden biri olarak kabul edilen

tepkisini artırır, daha hızlı vites değiştirmenin

Bu mod ile sürücü, en zorlu arazi koşullarında

yanı sıra, daha sportif bir direksiyon hissi

dahi sürüş zevkinden uzaklaşmadan seyrine

285/70/ R17 BF Goodrich Lastikler

Vücut Şekline Uygun Spor Koltuklar

Büyük Alt Koruma Plakaları

Meksika off-road motor sporları yarışı Baja için

Standart olarak sunulan yüksek teknolojili arazi

Ranger Raptor’un amaca göre tasarlanan spor

Ranger Raptor’un alt gövde koruması, 2.3 mm

yapılan özel sürüş modudur. Yüksek hızlı arazi

sağlar. Şanzıman aynı zamanda vitesleri daha

devam eder. Bu sürüş modu, araç 4H moduna

tipi lastikler, net sırt deseninin yanı sıra, daha

koltukları, benzersiz başlıkları, destekleri ve

kalınlığındaki yüksek dirençli çelik, arazi sürüşü

sürüşü için idealdir. Bu sürüş modu, araç 4H

uzun tutar ve aracınızın daha iyi hızlanmasına

aldığında elektronik kontrolü kilitlenme özelliğine

moduna aldığında elektronik kontrolü kilitlenme

yardımcı olur.

sahip diferansiyeli devreye sokmanızı sağlar ve

uzun ömürlü diş derinliği ve fabrika çıkış standart parçalı deri ve Raptor logo detaylarıyla arazi
lastiklere kıyasla %20 daha dayanıklı yan

sürüşü sırasında vücudu daha iyi tutuyor.

duvarlara sahip.

sırasındaki hemen her türlü darbeyi emmek için
tasarlandı.

özelliğine sahip diferansiyeli devreye sokmanızı

gaz tepkisini en düşük seviyeye çekerek kaygan

sağlar ve gaz kontrolü ile daha iyi tepkiler vererek

yüzeyler için optimum sürüş keyfi sağlar.

tork aktarımına daha iyi cevap verir.

Çamur ve Kum Mod:

Kaya Tırmanış Modu:

Normal Mod:

Çamurlu ve kumlu yol koşullarındaki sürüşler

Optimum kaya tırmanışı için idealdir. Kaya

Günlük (asfalt) kullanım için ideal sürüş

için idealdir. Bu sürüş modu, araç 4H moduna

modu, aracınızı daha fazla kontrol edebilmeniz

modudur.

aldığında elektronik kontrolü kilitlenme özelliğine için gaz ve şanzıman tepkisini optimize eder.
sahip diferansiyeli devreye sokmanızı sağlar ve
konforlu bir direksyon hissi verir.
6 Seçenekli Arazi Yönetim Sistemi
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Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Ford Options özellikle size daha sık yeni araç sürüş keyfini yaşatmak için
sunduğumuz bir üründür. Size kalan, sözleşme süresini belirledikten sonra sürenin
sonunda aracınızı kullanmaya devam etmek, değiştirmek ya da geri vermek
arasında karar vermektir.
Avantajları:
· Her 2, 3 veya 4 yılda bir yeni bir Ford kullanma imkânı
· Standart krediye göre daha düşük aylık taksit seçenekleri
· Vade seçeneğinize göre değişen son ödeme seçeneği
Geriye kalan son ödeme için Ford Options size üç seçenek sunuyor;
1 - Başka bir araç seçmek: “Ford’unuz hep yeni kalsın.”
Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması durumunda dilerseniz
aracınızı satın aldığınız yetkili satıcıda takas ederek yeni bir araç alabilirsiniz.
Böylece 2-3 yılda bir aracınızı yenileme şansını yakalayabilirsiniz. Bu opsiyonda
vade bitimindeki son ödemeniz sizin yerinize yapılır. Yetkili satıcı aracınızı piyasa
koşullarında değerlendirerek, vade sonundaki son ödemenizi sizin yerinize kapatır.
Piyasa koşullarında verilen fiyatın vade sonundaki son ödemenin üzerinde
olması durumunda ise aradaki farkı bir sonraki yeni aracınızın peşinatı olarak
kullanabilirsiniz.
2 - Aracınızı elinizde tutmak: “Ford’unuzu kullanmaya devam edin.”
Aracınızı elinizde tutmaya karar verirseniz, yapmanız gereken sadece son
ödemeyi yapmak. Ödemeyi yaptıktan sonra araç sizindir.
3 - Araç sözleşmesini sonlandırın: “Kısa vadeli ihtiyaçlarınız için Ford.”
Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması durumunda, dilerseniz
herhangi bir ek ödeme yapmadan aracınızı aldığınız yetkili satıcıya iade
edebilirsiniz.
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AKTiF

FORD
SAHiBi OLMANIN
AYRICALIĞINI
HER AN YAŞAYIN.

Ford sahibi olmanın ayrıcalığını her an, her yerde yaşayabilmeniz için ihtiyacınız
olan her şey Aktif Memnuniyet Sistemi’nde.
İşte karşınızda Aktif Memnuniyet Sistemi’nin yüzünüzü güldürecek özellikleri:
Ford Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA): Yolda tatsız bir sürprizle karşılaştığınız
an, 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz 444 3673’ü ararsınız, uzman ekibimiz anında
yola çıkarak desteğe gelir. Orada çözülebilecek sorunları hemen çözer, aksi
halde Ford’unuzun en yakın yetkili servise götürülmesini sağlar. FAYDA sadece
aracınızla ilgilenmekle kalmaz, gideceğiniz yere istediğiniz ulaşım aracını
kullanarak gitmenize, dilerseniz en yakın 5 yıldızlı otelde konaklayabilmenize ya
da ikame aracınızla yolunuza devam etmenize de olanak sağlar.
F KASKO: Ford’unuza özel hazırlanmış Allianz Sigorta ve Axa Sigorta işbirliğiyle
oluşturulmuş F Kasko, orijinal yedek parça hizmeti, uzman servis ekibi ayrıcalığı
ve Ford güvenlik standartlarına uygun onarım garantisiyle kendinizi hep güvende
hissetmenizi sağlar.
İlk Buluşma Programı: Hayalinizdeki Ford’a sahip olduktan sonra 3 ay içerisinde,
temel kontrollerden oluşan ön bakıma ücretsiz sahip olabilir, ayrıca Ford’unuzla
ilgili detaylı sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Yetkili servislerimizle ilk buluşmanız
için gereken randevuyu web sitemiz üzerinden alabilir, size özel fırsatlardan
yararlanabilirsiniz.
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Ford yetkili servisleri tüm hizmetleriyle
sizi bekliyor...

Ford Yakıt Güvence Sistemi
Ford Yakıt Güvence Sistemi, kalitesiz yakıt kullanımından doğan sorunları önlemeyi ve güvenilir
yakıt kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen bir sadakat programıdır. Bu program sayesinde,
sürekli Opet yakıt kullanmanıza rağmen aracınızda oluşacak yakıt kaynaklı bir arıza, yakıt kontrol
sonucunuz ne olursa olsun herhangi bir ücret ödemeden giderilir. Ford Yakıt Güvence Sistemi’nden
aracın üretici garantisi ve FordGüvence süresi boyunca yararlanabilirsiniz. Daha detaylı bilgiyi tüm
Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.

Bir Ford sahibi olduğunuzda, sadece bir otomobil sahibi olmakla kalmazsınız. Aynı zamanda,
gelişmiş satış sonrası hizmetleriyle dünyanın sayılı otomotiv firmalarından birinin de desteğini
alırsınız. Ford yetkili servisleri, aracınızın her türlü servis ve bakım gereksiniminde, yedek parça
ihtiyaçlarınızda ve Ford uzmanlığından yararlanmak istediğinizde, gidebileceğiniz en doğru yerdir.
İşte Ford yetkili servislerinde yararlanabileceğiniz ürün ve hizmetler...

Ford Euro Servis Programı
Ford Euro Servis hizmeti arıza ve kaza durumunda garanti ya da FordGüvence kapsamında olan
aracınız için 7 gün 24 saat çekici, olay yerinde onarım ya da aracınız servise çekildiğinde konaklama
ve alternatif ulaşım gibi olanaklardan ücretsiz yararlanabileceğiniz bir yol yardım hizmetidir. Kaza
durumunda aracınız garanti kapsamında olsun ya da olmasın çekici hizmeti ücretsiz sağlanır.
Ford Euro Servis Yol Yardım hizmetinden faydalanmak için, 444 36 73 numaralı Ford Direkt hattını
aramanız yeterlidir.

Ford Garanti
Ford Garanti; aracınızın 2 yıl / 100 bin km olan yasal garanti süresini ürün ve hizmet kalitesinde
duyduğu güven ile 3 yıl boyunca sınırsız kilometre üretici garantisine almaktadır. Tüm değişim
ve onarımların yetkili servislerimizde en yüksek kalite standartlarında yapılacağından emin
olabilirsiniz. Ayrıca Ford aracınızı satmaya karar verirseniz, güvenceniz de alıcıya transfer edilir ve
yeni kullanıcı da bu güvenceden yararlanabilir.

Ford Aksesuarları
Ford’un sunduğu üstün kaliteli aksesuarlar ile aracınıza yeni bir stil katacak, koruyacak,
sürüş deneyiminizi daha eğlenceli ve kolay hale getireceksiniz. Ayrıca web sitemiz
www.fordaksesuar.com sayesinde dilediğiniz model bazında orijinal Ford aksesuarları ile
ilgili ürün & fiyat bilgisi bir tık uzağınızda!

Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi
Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi ile Ford’unuzu korozyona karşı koruyun. Yapmanız gereken,
düzenli olarak aracınızı herhangi bir yetkili servisimizde kontrol ettirmek.

Ford Servislerinde Aracınıza Uygun Lastikler
Ford marka aracınızın, sunduğumuz kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan yüksek performanslı
lastiklere sahip olması için alanında lider lastik üreticileri ile birlikte çalışıyoruz. Yol ile olan temasınız
yalnızca aracınızın lastikleri ile sağlanır. Bu nedenle aracınızda doğru lastiklerin kullanılması son
derece önemlidir. Aracınıza uygun yaz ve kış lastik çeşitlerini Ford yetkili servislerimizden uygun
fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Ford Orijinal Yedek Parçaları
Ford yetkili servislerinde uzman kadro ve orijinal parçalarla yapılan bakım ve onarımlar aracınızın
performansının korunmasına destek olur. Ford kalite ve güvenlik standartlarına uygun olan bu
parçalar aracınıza tam olarak uyum sağlar.
F Kasko
Sadece Ford markalı araçlar için oluşturulmuş, sizi ve Ford’unuzu güvence altına alan, tüm
parça değişimlerinde Ford güvenlik standartlarına uygun kaliteli orijinal parçaların kullanılmasını
sağlayan ve daha birçok detayla donatılmış kapsamlı bir kasko sigortasıdır. Aracınız madem ki
Ford marka, kaskonuz da Ford’a özel F Kasko olsun. Böylece siz de Ford yetkili servislerinde uzman
onarım rahatlığını ve kaliteyi yaşayın. Aracınız ilk günkü değerini korusun, canınız güvende olsun.
FordGüvence
FordGüvence Ford’unuzu satın aldığınızda edindiğiniz üretici garantisinin geçerlilik süresi bittiğinde
devreye giren bir güvence programıdır. FordGüvence satın alarak; mekanik ve/veya elektrikelektronik arızalar sonucu oluşacak yedek parça değişimi, tamiri ve ilgili işçiliklerden doğan
maliyetlere karşı aracınızı ve bütçenizi güvence altına alabilirsiniz. FordGüvence ve kapsamı ile ilgili
daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.
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Ford İkinci El’de Garanti
Sizi ikinci el araç almanın tüm zorlukları ve risklerinden kurtarıyor, ikinci el parkımızdaki araçları;
ekspertizi yapılmış, geçmişini sorgulayabileceğiniz, Ford Finans’ın kampanyalı ve çok cazip faiz
oranları ile sizlere sunuyoruz. Satın alacağınız tarihten itibaren 1 yıl / 15.000 km (hangisi önce
dolarsa) boyunca geçerli olan 8 yaş ya da 160.000 km’ye kadar olan ve gerekli şartları sağlayan
ikinci el araçlarda sunulan Ford İkinci El güvencesi farkını fark etmek için sizleri Ford İkinci El yetkili
satıcılarına bekliyoruz.
444
3673

Ford Direkt Hattı
444FORD (444 3673) no’lu Ford Direkt hattından kampanyalar ve ürünlerimiz hakkında detaylı
bilgi alabilirsiniz. Öte yandan Ford Acil Yol Yardımı 365 gün 7/24 yanınızda. Ford’un güler yüzlü
ve tecrübeli müşteri temsilcileri size merak ettiğiniz ve ilgi duyduğunuz her türlü konuda yardımcı
olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır.
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Şubat 2021 / x.000

Bilgi İçin
Ford Direkt Hattı

444 3 6 7 3
444 F O R D

www.ford.com.tr

Bayi Kaşesi

Bu broşür Ford orijinal aksesuarları ve Ford araçları için onaylanmış
aksesuar üreticilerinin kendi markalarıyla sundukları ürünleri içermektedir.
Onaylı firmalar tarafından sunulan aksesuarlar üreticinin garanti şartlarına
tabidir. Şubat 2021’de basılmış olan bu broşür, basım tarihinde geçerli olan
teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar
hakkında bilgi verir. Görsellerdeki araçlar Türkiye’de satılan araçlardan
donanım açısından farklılık gösterebilir. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.,
araçların model, teknik özellik, standart ya da opsiyonel olarak sunulan
donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı
tutar. Broşürde yer alan renklerin ton ve parlaklıkları baskı tekniği nedeniyle
gerçek renklere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenlerle broşürde bulunan
donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar
arasında farklılıklar bulunabilir. Bu broşür, içinde belirtilen özelliklere
ilişkin bir taahhüt teşkil etmez. Satın almak istediğiniz aracın özellikleri
hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için web sitemizden ve
yetkili satıcılarımızden bilgi almanızı rica ederiz.

